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Un any més, surt la nostra revista al carrer. És la número 20, fruit d'una llarga tra-
jectòria des que la vàrem iniciar el maig de 2005. El pròxim any celebrarem 25
anys de l'Associació de Veïns de Ses Veles, i esperam celebrar-ho tal com es me-
reix. De moment, vos desitjam unes BONES FESTES i que el 2020 ens dugui tot       

allò que desitjam. SSumari
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Amb el suport de
l'Ajuntament de Palma

L'Associació de Veïns de
Ses Veles no es responsabilitza
de les opinions personals o 
col·lectives dels autors dels 

articles publicats en 
aquesta revista.

envolguts veïns i veïnes, 
Un any més publicam la nostra revista, en
la qual feim una petita mostra de les acti-
vitats de l’associació de veïns. Aquest any
2020, commemoram els 25 anys de la cons-

titució de la nostra Associació de Veïns Ses Veles. Va
tenir lloc al juny de 1995. En tot aquest temps hem
treballat i treballam per millorar la vida de la gent del
nostre barri, recuperar espais per a la convivència i
fomentar-la a través de les nostres activitats. Una de
les primeres reivindicacions va ser el Parc de Ses
Veles, després d'anys de treball per tenir aquesta zona
verda, es va inaugurar el 1999. Un cop aconseguit el
Parc, reivindicàrem el solar ubicat als c. Joan Alcover
i Jeroni Pou per a un equipament sociocultural, fins
que el 2010 el Casal de Barri Joan Alcover va ser una
realitat. No ens vàrem aturar, i quan vàrem tenir
coneixement el 2008, que l’Ajuntament tenia un pro-
jecte d'urbanització per a la façana marítima i d'en-
derrocament de l’edifici de GESA, ens informàrem de
la possibilitat de protegir l’edifici i que la façana marí-
tima fos una continuació del Parc de la Mar. Ho acon-
seguírem, però aquesta protecció va ser una cascada
de demandes judicials. En l’actualitat, a partir de la
Sentència del TSJIB de març de 2017, l’Ajuntament
ha tornat l’edifci a ENDESA. Haurem d’estar alerta
perquè l’Ajuntament de Palma es comprometi i faci tot
el possible perquè ENDESA no urbanitzi i seguir tenint
una façana marítima verda i una continuació del Parc
de la Mar. I la nostra activitat no s'atura: a partir de
gener, també ens podràs trobar al C/ Perez Galdós,
14.

MOLTS D'ANYS!!!!!
Mari Carmen Fonoyet - presidenta A.VV. Ses Veles

editorial

Els socis que observeu
algun error en les etiquetes
que envia l'Associació, ens
les podeu fer arribar corre-
gides per a la seva rectifi-
cació.

B



INFANTA PAU

aria de la Pau d’Espanya,
princesa de Baviera
(Madrid, 23 de juny de
1862-Munic, 4 de desem-
bre de 1946). Fou Infanta

d’Espanya, amb el tractament d’al-
tesa reial, i per matrimoni, es con-
vertí en princesa de Baviera.
Nascuda al Palau Reial de Madrid, era
filla de la reina Isabel II d’Espanya i
del príncep consort Francesc d’Assís
d’Espanya. La princesa era neta, per
via paterna, de l’Infant Francesc de
Paula d'Espanya i de la princesa
Lluïsa Carlota de Borbó-Dues Sicílies
mentre que, per via materna ho era
del rei Ferran VII d’Espanya i de la
princesa Maria Cristina de Borbó-
Dues Sicílies. Patí la debilitat en la
salut característica dels fills de la
reina Isabel com a conseqüència que
els avis de la infanta eren germans,
a part dels molts lligams històrics
entre la Casa de Borbó i la de Borbó-
Dues Sicílies. El 2 d'abril de l’any
1883, la infanta contragué matrimoni
amb el príncep Lluís Ferran de
Baviera que era fill del príncep Adal-
bert de Baviera i de la infanta Amàlia
d’Espanya i era alhora net del rei
Lluís I de Baviera i besnet del rei Car-
les IV d’Espanya. La parella
s’instal·là al Palau de Nyphenburg als
afores de Munic, i tingueren tres fills:
- SAR el príncep Ferran de Baviera

nascut el 1884 a Munic i mort el
1958 a Madrid. Es casà amb la in-
fanta Maria Teresa d'Espanya.

- SAR el príncep Adalbert de Baviera,

nascut el 1886 a Munic i mort el
1970. Es casà amb la comtessa Au-
guste von Seefried.

- SAR la princesa Maria del Pilar de
Baviera, nascuda el 1891 a Munic i
morta el 1987.

Arran de la caiguda del Regne de
Baviera, junt amb la resta de monar-
quies alemanyes l'any 1918, després
de la Primera Guerra Mundial, con-
tinuaren vivint al Palau de Nyphen-
burg que no abandonaren fins a la
seva mort.

M
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Els nostres carrers
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s pràcticament la primera
activitat de l'any, i amb
tota probabilitat la pri-
mera festa que tingué-
rem. Foren les torrades

de Sant Antoni, les nostres Festes
d’Hivern, on un dels moments més
esperats va ser el Correfoc. Previstes
inicialment per al dia 2 de febrer,
degut al mal temps s'ajornaren al
també dissabte 16. Com sempre,
convidàrem tots els veïns i veïnes a
venir a les 18.30h a la plaça de ses
Veles per a l’encesa dels foguerons
en un ambient festiu. A les 20.00h.
començàrem la torrada po-pular amb
una bona participació. El Grup Aires
Mallorquins va ser l’encarregat de
posar les tonades pròpies d'aquesta
nit: el ball mallorquí. Per últim, i es-
perat per molta gent, tinguérem el
Correfoc dels dimonis. Com cada
any, des que l’iniciàrem fa anys,

vingueren els dimonis Ca de Bou, de
Pollença. Enguany, degut als canvis
de criteri de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament, que sols donava su-
port en el cas que la colla fos de
Palma, encara que podíem tenir una
altra de convidada, tinguérem dues
colles: Es Cau des Boc Negre, i Ca de
Bou, de Pollença. Això va enriquir el
Correfoc, fent que tothom gaudís de
la festa. Fou positiu i, sense dubte,
estam animats a repetir.

FESTES
d’ HIVERN

É

FESTES
HIVERN

El Correfoc

Les torrades tornaren al barri
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S'omplí tota la plaça

El grup Aires Mallorquins

a estem preparant les
Festes d'Hivern, Sant An-
toni, del 2020.  No tenim
el cartell fet, però us
podem avançar que serà

el dissabte 1 de febrer. Las torrada
no hi faltarà, i podrem comptar amb
la participació del grup AIRES MAL-
LORQUINS, i de la colla de dimonis
ES CAU DES BOC NEGRE. Esperem
que el temps ens acompanyi.
NO HI FALTEU!!

J
SANT ANTONI 2020SANT ANTONI 2020
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l 28 de febrer celebràrem
el Carnaval en el Casal de
Barri Joan Alcover, amb
una Gran Festa de Dis-
fresses. Per assistir-hi,

sols hi havia un únic requisit: venir
disfressat. L’animació va ser a càrrec
de la Batucada PACHAWANS, el grup
de Pachamama Percussió, que ens
delectà amb la seva percussió, i el DJ
José Luis Aparicio que fou l’encarre-
gat de l’animació musical durant tota
la festa. Hi hagué un concurs de dis-
fresses, on es valorà la millor, i es

donaren els corresponents premis. El
primer fou per a la disfressa de RO-
MANS, el segon, per a les MONGES i
el tercer, per a la disfressa de LLEÓ.
També n’hi hagué un d’especial, per
a la millor interpretació, que va re-
caure en el grup EL GEL I LES BIM-
BOLLES. Tots els premis varen ser
entregats per la presidenta de l’asso-
ciació, Mari Carmen Fonoyet. Agraïm
a tots els que assistiren per la seva
participació i, sobretot, pel seu bon
humor. 

E
CARNAVAL

Premi especial
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2n Premi 3r Premi

Batucada



Tallers gestionats per 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SES VELES

Preus:
trimestral - 45 euros

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 09:30h a

13:00h i de 16:30h a 21:00h

Les inscripcions es poden realitzar al Casal de Barri
o mitjançant la pàgina web.
Les activitats estan dirigides a tots els públics ma-
jors de 16 anys.
Els Casals es reserven els drets de suspendre els
tallers que no assoleixen un mínim de participants
o possibles canvis en els horaris.
No es realitzen devolucions d’inscripcions.

INSCRIPCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SES VELES
Em vull subscriure a l’Associació de Veïns de Ses Veles amb la nova quota única de 10 euros anuals

Nom  ____________________________________________DNI ____________________________________
Domicili  _________________________________________________________________________________
Codi postal  __________________Població  _____________________________________________________
Telèfon fix _________________________Telèfon  mòbil ___________________________________________
Correu electrònic  __________________________________________________________________________

CARTA D’ORDRE A L’ENTITAT BANCÀRIA
Benvolguts senyors, Els agrairé que, fins a nova ordre, atenguin amb càrrec al meu compte els rebuts que els
presenti l’Associació de Veïns de Ses Veles
Titular del compte__________________________________________________________________________
Banc: __________________Oficina: ______D.C:  _______Cte.: ____________________________________

Firma del titular del compte ___________________________

Feis arribar aquest full a l’Associació. Si ho preferiu, podeu ingressar directament la quota al nostre compte:
BANC SABADELL  ES51-0081-7041-13-0001659576

TALLERS CASAL JOAN ALCOVER
Joan Alcover, 28 - Palma  -  T. 971 461 747 -  www.casaljoanalcover.es
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ESTIRAMENTS GENT GRAN.....................Dilluns, dimecres i divendres de  9.30h a 10.30h
PILATES (iniciació)......................................Dilluns, dimecres i divendres de 10.30h a 11.30h
BODY FUSIÓ (Pilates, estiraments, ioga)...Dilluns, dimecres i divendres de 11.30h a 12.30h
ESQUENA SANA ........................................Dilluns, dimecres i divendres de 12.30h a 13.30h
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT.............Dimarts i dijous de 9.30h a 10.30h
HATHA IOGA (iniciació)...............................Dimarts i dijous de 10.30h a 11.30h
IOGA DINÀMIC (Intensiu)............................Dimarts i dijous de 11.30h a 12.30h
HIPOPRESSIUS..........................................Dimarts i dijous de 12.30h a 13.30h
TAI-TXI I ......................................................Dimarts i dijous de 9.30h a 10.30h
TAI-TXI II .....................................................Dilluns, dimecres i divendres de 9.30h a 10.30h
ESPAI FAMILIAR NADONS ........................Dilluns i dimecres de 10.00h a 11.00h

PILATES (iniciació)......................................Dimarts i dijous de 16.30h a 17.30h
PILATES (mitjà) ...........................................Dimarts i dijous de 17.30h a 18.30h
PILATES (avançat) ......................................Dimarts i dijous de 18.30h a 19.30h
HATHA IOGA (iniciació)...............................Dimarts i dijous de 19.30h a 20.30h
ZUMBA........................................................Dilluns i dimecres de 16.00h a 17.30h
AFG (acondicionament fìsic general) ..........Dimarts i dijius de 17.30h a 18.30
DEFENSA PERSONAL ...............................Divendres de 17.30h a 19.30h

BALL EN LÍNIA (inicial)................................Divendres de 20.00h a 21.00h
BALL EN LÍNIA (avançat) ............................Dilluns de 19.30 a 20.30h
BALL DE SALÓ ...........................................Dilluns de 20.30h a 21.30h
SEVILLANES (avançat)...............................Dimecres de 19.30h a 20.30h
SEVILLANES...............................................Dimecres de 20.30h a 21.30h
BALL MALLORQUÍ......................................Dimarts i dijous de 20.30h a 21.30h

PINTURA (grup I) ........................................Dimarts de 17.30h a 19.30h
PINTURA (grup II) .......................................Dimecres de 17.00h a 19.00h
PINTURA (grup III) ......................................Dimecres de 19.00h a 21.00h
BRODATS ...................................................Dimarts de 19.00h a 21.00h
TALL I CONFECCIÓ....................................Dimarts de 19.30h a 21.30h
GUITARRA (inicial) ......................................Dimarts i dijous de 17.00h a 18.00h
GUITARRA (mitjà) .......................................Dimarts i dijous de 18.00h a 19.00h
GUITARRA (avançat) ..................................Dimarts i dijous de 19.00h a 20.00h

TALL I CONFECCIÓ....................................Dimarts de 10.00h a 12.00h
MEMÒRIA ...................................................Dimecres de 10.30h a 12.00h
ITALIÀ (nivell I) ............................................Dijous de 19.00 a 21.00h
ITALIÀ (nivell II) ...........................................Dilluns de 19.00 a 21.00h
ANGLÈS (inicial)..........................................Dilluns 18.00 a 19.00h i Dimecres 19.00h a 20.00h
ANGLÈS PER INFANTS (de 6 a 8 anys) ....Dimarts i dijous de 17.30h a 18.15h
ANGLÈS PER INFANTS (de 8 a 12 anys) ..Dimarts i dijous de 18.15h a 19.00h
INFORMÀTICA (avançat) ............................Dimecres de 17.00h a 19.00h
INFORMÀTICA (mitjà) .................................Dilluns de 19.00h a 21.00h
INFORMÀTICA (inicial)................................Dilluns de 17.00h a 19.00h

i també...
RUTES SALUDABLES (dematí) .................Dimarts de 9.30h a 10.30h
RUTES SALUDABLES (horabaixa).............Dimarts de 18.15h a 19.15h

de
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n dels nostres objectius,
com a Associació de
Veïns, és la recuperació
de les nostres tradicions,
i en aquest cas relacionat

amb la Pasqua. El divendres, 5
d’abril, organitzàrem en el Casal de
Barri Joan Alcover, un taller de dolços

de Pasqua, que fou tot un èxit. Els
veïns que hi assistiren aprengueren,
en bona companyia, a fer rubiols i
crespells, dues pastes típiques de
Pasqua, tan nostres i tradicionals. Va
ser tot un plaer compartir aquests
moments.

U
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TALLER

Dolços de Pasqua



'associació de veïns té
com a objectiu arribar a
tota la població del barri,
organitzant activitats,
actes de sensibilització i

de formació. Per això, quan tingué-
rem informació que la Universitat de
les Illes Balears, a través del pro-
grama Universitat Oberta per a  Ma-

jors (UOM), feia cicles de conferèn-
cies pels barris, ens hi vàrem interes-
sar. Desprès de diverses peticions a
la Regidoria de Majors de l'Ajunta-
ment, vàrem tenir de la UOM ALS
BARRIS, al Casal de Barri Joan Alco-
ver, un cicle de conferències que re-
sultaren molt interessants. Les que
es realitzaren són les següents:

L
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UOMUOM

Divendres, 10 de maig. Habilitats de resolució de conflictes. ASSERTIVITAT
EN SITUACIONS TENSES. Sra. Gemma Torrens, professora del Departa-
ment de Psicologia.

Divendres, 17 de maig. Romandre en el domicili durant la vellesa. Dra.
Julia Gallo, professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

Divendres, 24 de maig. Què s'ha de fer per tenir un envelliment actiu i
saludable. Sr. Liberto Macías, professor del Departament de Pedagogia i
Didàctiques Especifiques.

Divendres, 31 de maig. El protagonisme de les dones en la mobilització
social. Sra. Ruth Escribano, coordinadora de l'Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.

Divendres, 7 de juny. El testament vital o declaració de voluntats antici-
pades. Dra. Maria Nélida Tur, professora del Departament de Dret Privat.

El passat 29 de novembre, el
Dr. Antoni Gamundí Gamundí
va fer entrega dels diplomes a
les persones participants. Creim
que és molt important apropar
la Universitat als barris i als
més majors, perquè aprendre
no té edat. L'any que ve torna-
rem a tenir aquest cicle.

Entrega dels diplomes

A classe



l juny el barri es va vestir
de festa per celebrar les
nostres Festes d'Estiu,
que aquest any varen
estar distribuïdes al llarg

de dues setmanes. Començaren el
dijous 20, amb una activitat infantil,
dinamitzat per KCODRIL. Divendres,
21, va haver-hi el nostre tradicional
Sopar a la Fresca, on cadascú va
portar la seva, i no va faltar el també
tradicional sorteig de regals oferts
per comerços de barri. Acabàrem la
primera setmana dissabte, 22, amb
dos plats forts: la XIII trobada de
brodadores i randa de Coixí, (el grup
de brodats de l'associació forma part
de l'associació de brodadores de Ma-
llorca que dona suport a aquesta tro-
bada, que varen omplir tota la plaça)
i el Cinema a l'aire lliure, amb la pro-
jecció de la pel·lícula Campeones.
Les festes continuaren amb un con-
cert el dilluns 24, que era festiu, de

la Banda de Son Rapinya, i ja vàrem
acabar el dijous 27, al Casal de Barri
Joan Alcover, amb un final de curs de
les nostres activitats, on, durant tres
hores, els participants als diversos
tallers ens  demostraren tot el que
havien après. Finalment, vàrem
compartir un berenar, invitació de
l'associació.

E
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FESTES
d’ ESTIU

FESTES
ESTIU

Actuació infantil de KCODRIL

Banda de Son Rapinya Fi de curs
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n el número anterior ens
fèiem ressò de la cam-
panya per conscienciar
els veïnats sobre la ne-
cessitat de ser respectuo-

sos amb els altres i el barri en
general. I recollir les caques de les
mascotes, per deixar uns carrers
nets. Amb el lema Por Tu Barrio,
Juega Limpio, férem uns cartells per
a aquest fi. A
pesar que en
veim molts que
recullen les ca-
ques que fan
les seves mas-
cotes, o fins i
tot tiren aigua
on han fet els
pipís, cosa que
agraïm profun-
dament, encara
n’hi ha molts
que no ho fan i
deixen el "rega-
let" a la vorera

(acera). Si aquest fet ja és incívic,
què hem de pensar d’aquesta gent
que les deixa en llocs de pas, com
davant els portals, o un pas de via-
nants? Des d’aquí, volem fer una
nova crida a la convivència i dema-
nar, un pic més, que recolliu les ca-
ques de les vostres mascotes i que
deixeu la via publica neta.

CAMPANYA DE
CONSCIENCIACIÓ I CONVIVÈNCIA

PER A UN
CONSCIENCIACIÓ I CONVIVÈNCIA

BARRI MÉS NETBARRI MÉS NET

E
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Si vols donar suport a aquesta campanya:

· Fes-te una foto amb la teva mascota.
· Puja-la a les xarxes socials de l’associació amb el hastag #PorTuBarrio
· A canvi et regalarem un kit de “Juega Limpio” que podràs recollir al

Casal de Barri Joan Alcover. El kit conté un dispensador de borses i una
petita ampolla de plàstic. Fins a final d’existències.
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l 28 de setembre, visità-
rem la casa museu de Son
Marroig. Aquesta visita
cultural formava part del
projecte de treball en

xarxa entre associacions de veïns,
fomentant la convivència, la partici-
pació, conèixer la nostra cultura, la
cohesió social i promoure l'associa-
cionisme. La primera activi-
tat col·laborativa va ser
organitzar, conjuntament
amb l'Associació de veïns
de Nou Llevant, una visita
cultural per conèixer una
mica més la figura de l'arxi-
duc Lluís Salvador, perso-
natge fonamental en la
història cultural de Mallor-
ca. Antiga propietat seva,
vàrem visitar les diferents
sales d'aquesta casa mu-
seu on trobam els dibui-
xos, llibres, quadres i
efectes personals de l'Arxi-
duc, creador de la millor

obra escrita sobre les nostres illes: el
Die Balearen. La visita es va comple-
tar amb un recorregut pels jardins i
el templet jònic de marbre, des d’on
es contempla una de les millors
vistes de la costa nord mallorquina.
La visita va ser guiada per Josep
Francesc Borne, professor i historia-
dor de l’art.

Activitats conjuntes

CASA MUSEU “SON MARROIG”

E
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l dimecres 30 d'octubre,
vàrem tornar a organit-
zar, per segona vegada,
un taller de maquillatge

de Halloween per a tothom, realitzat
per Amanda Noguera Viñuela. El ta-
ller es va dividir en dos: un per a fa-
mílies,
a partir

de les 17.30h, on els més petits
varen gaudir que li pintassin la cara;
i, a partir de les 19.00h, varen ser els
majors de 12 anys que varen donar
ales a la fantasia més terrorífica. Va
ser una bona manera de preparar-se
per al dia de Tots Sants i, sobretot,

no podria faltar per passar
una bona Nit de les Ànimes.

HALLOWEENHALLOWEEN
E
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El dissabte, 9 de novem-
bre, vàrem organitzar,
conjuntament amb l’A.V.
Nou Llevant, la II Trobada
de Balls i Danses de Bar-

riades. Inicialment era previst fer-ho
al Parc Krekovic, però el temps no
ens va acompanyar i ens traslla-
dàrem al Casal de Barri Joan Al-
cover. Varen ser unes hores on,
amb els participants de les activi-

tats de ball i danses organitzades per
les dues associacions, gaudírem dels
ritmes de zumba, sevillanes, ball de
saló, ball en línia i ball mallorquí.
Moltes gràcies a totes i a tots per
participar-hi.

E

II TROBADA

BALLS i DANSES
de BARRIADES



om a associació que està
dintre de la FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS DE
VEÏNS DE PALMA, hem
participat en diverses re-

unions i trobades, i hem col·laborat
en les festes organitzades per aque-
lla. Aquí volen destacar-ne tres:
Diumenge de l’Àngel, la pancaritat

de Palma, que es fa el primer diu-
menge després de Pasqua, i que
enguany caigué el 28 d'abril. És un
dia on les diferents associacions de
veïns de Palma exposen les activi-
tats fetes, les seves reivindicacions
i necessitats. SES VELES també
posà uns taula informativa i par-
ticipàrem desfilant en la passejada
de l'Àngel.

Sant Joan, el 23 de juny. Festa
sorgida del moviment veïnal, de la
mà dels primers passos de la
democràcia, i organitzada per la
federació des de 1983. SES VELES
col·laborà en el bar.

Trobada d’Associacions. Organit-
zada cada any durant un cap de
setmana. Enguany el 19 i 20 d’oc-

tubre on, en un clima de germanor,
es debaten tres temes importants
per a la Ciutat. En aquesta ocasió
foren la problemàtica de la Plaça
Major, l'Oci Saludable, amb els
problemes com el botellot, i els
aparcaments dissuasoris, com so-
lucionar la massificació de cotxes a
Ciutat. SES VELES estigué en els
tres grups, on els debats foren molt
interessants.

Per a nosaltres, ha estat un plaer
participar en tots aquest actes, i des
d’aquestes línies volem donar relleu
a la feina que fan totes les associa-
cions de veïns, i especialment, la
Federació.
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l divendres 15 de novem-
bre, i en el Casal de Barri
Joan Alcover, com ve es-
sent habitual cada any, es
realitzà una conferència

sobre MÚSICA I SALUT, impartida per
Uwe Rafael Fricke, d’Aurícula Cordis,
pedagog de vivència musical i direc-

tor artístic del centre terapèutic ABA-
TON, d’Alemanya. Ens va explicar
com experimentar pau i equilibri
mental mitjançant la musica clàssica
ja que, segons diu, la musica és la
base per a la plenitud i la salut de
l’esser humà. 

E

CONFERÈNCIA

MÚSICA i SALUT

e la mà del col·lectiu Au-
rora Picornell, organit-
zarem un cicle de lectures
compartides d’autores al
Casal de Barri Joan Al-

cover. Començarem el dimarts 18 de
març amb el relat “La núvia del
Tigre”, inclòs en la recopilació de
contes “La cambra sagnant”, de l'au-
tora Àngela Olive Carter; novel·lista
i periodista anglesa (Eastbourne,
Sussex, 1940–Londres, 1992), re-
coneguda per les seves obres femi-
nistes, de realisme màgic i de
picaresca. 

D
CICLE de LECTURES
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l 25 de novembre cele-
bràrem el Dia Interna-
cional per a l'Eliminació
de la Violència contra les
Dones. Per què aquest

dia? Perquè és la data en què es pro-
duí el violent assassinat de tres ger-
manes, activistes politiques, en
mans de la policia secreta de la dic-
tadura de la República Dominicana,
el 1960. Aquestes dones simbo-
litzaren la lluita i la resistència, i el
1981 es va iniciar la seva commemo-
ració amb una convocatòria anual. I
el 1999 l’Assemblea General de Na-
cions Unides va assumir la reivindi-
cació. Com cada any, per
commemorar aquesta data, a més
d’assistir a la manifestació del dilluns
25, SES VELES organitzàrem dos

actes. En primer lloc, el dimecres 27,
organitzàrem en el Casal de les
Dones, conjuntament amb l’AV Nou
Llevant, un cinefòrum amb la projec-
ció de curtmetratges de sensibilit-
zació sobre la violència cap a les
dones. El dia següent, nosaltres vol-
guérem fer una activitat en el Casal
de Barri Joan Alcover, amb el lema
Vine i Participa, consistent en què
cada persona agafàs una cinta i es-
crigués el que creiés més adient rela-
cionat amb el tema. En aquestes
cintes, que penjàrem, es podien lle-
gir coses com: No siguis còmplice;
Vull ser escoltada; Denuncia les
agressions; No estau soles; No et
callis, xerra!, No és NO; El control no
és amor; Que la justícia faci justícia;
o Prou!!

E
25N
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MANIFEST 25N

25N

25 de novembre Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones.

Avui 28 de novembre concluïm amb
la campanya “Contra les violències
masclistas" 

L'associació de veïns Ses Veles està
compromesa en la lluita contra les
violències masclistes, promovent
actes de sensibilització al barri, en
defensa dels Drets Humans, dels
drets de les dones i rebuig absolut
de les violències masclistes que es
exerceixen sobre els cossos de les
dones.

La violència contra la dona cons-
titueix una violació dels drets hu-
mans i les llibertats fonamentals i
impedeix totalment o parcialment,
a la dona, gaudir d'aquests drets i
llibertats.

Les violències contra les dones, pel
fet de ser dones, són l'exemple
més dur, dolorós i greu de la dis-
criminació masclista. Suposen una
greu vulneració dels drets i de la
llibertat de les dones, que formen
part de la vida quotidiana, social i
laboral de les dones, de totes les
edats, orígens i creences.

És una manifestació de les relacions
de poder històricament desiguals
entre l'home i la dona, conductes
de domini, control i abús sota el
paraigua del patriarcat.

També volem fer especial menció al
patiment dels fills i filles, familiars,
amics,  que també són víctimes
d'aquesta violència masclista, que
assassina les esperances i expec-
tatives de futur.

És urgent que les polítiques
públiques i el conjunt de la societat
es comprometi i actuï per acon-
seguir eradicar-les.

Hoy 28 de noviembre concluimos con
la campaña "Contra las violencias
machistas"

La asociación de vecinos Ses Veles
está comprometida en la lucha
contra las violencias machistas,
promoviendo actos de sensibi-
lización en el barrio, en defensa de
los Derechos Humanos, los dere-
chos de las mujeres y rechazo ab-
soluto de las violencias machistas
que se ejercen sobre los cuerpos
de las mujeres.

La violencia contra la mujer consti-
tuye una violación de los derechos
humanos y las libertades funda-
mentales e impide total o parcial-
mente, a la mujer, disfrutar de
estos derechos y libertades.

Las violencias contra las mujeres,
por el hecho de ser mujeres, son el
ejemplo más duro, doloroso y
grave de la discriminación
machista. Suponen una grave vul-
neración de los derechos y de la
libertad de las mujeres, que for-
man parte de la vida cotidiana, so-
cial y laboral de las mujeres, de
todas las edades, orígenes y
creencias.

Es una manifestación de las rela-
ciones de poder históricamente de-
siguales entre el hombre y la
mujer, conductas de dominio, con-
trol y abuso bajo el paraguas del
patriarcado.

También queremos hacer especial
mención al sufrimiento de los hijos
e hijas, de los familiares, que tam-
bién son víctimas de esta violencia
machista, que asesina las esperan-
zas y expectativas de futuro.

Es urgente que las políticas públicas
y el conjunto de la sociedad se
comprometa y actúe para lograr
erradicarlas.
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Del 15 de novembre
fins el 20 de desem-
bre organitzàrem, de
la mà de Loli García i
Manuela Santoyo, el
TALLER DE NADAL,
que cada vegada té
més assistència. En-
guany ha consistit
en la realització de
sis bosses en forma
de Ninot de Neu per
tenir els coberts a la
taula, i vestir-la de
Nadal. Sense dubte,
tot un detall que sor-
prendrà els convi-
dats.  

DECORACIÓ
Nadalenca
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El divendres 19 de
desembre  comen-
çàrem les vacances
de Nadal al Casal de
Barri Joan Alcover,
amb la convidada,
per part de l'asso-
ciació de veïns Ses
Veles, a una xoco-
latada. Durant tota
la tarda, tots els par-

ticipants de les ac-
tivitats que s’hi fan,
pogueren gaudir de
la dolça beguda amb
el corresponent tros
de coca. Com ja ve
essent habitual, els
membres del taller
de Guitarra varen in-
terpretar diverses
can  çons nadalen-

ques, molt aplaudi-
des pels presents.
Ha estat la darrera
activitat de l’any,
però ben aviat, des-
près de Reis, el Ca-
sal tornarà a estar
en marxa. Fins lla-
vors, que passeu
unes bones festes. 

XOCOLATADA
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2020

1 de febrer:
Torrada Ses Veles

(Parc Ses Veles)

19 d’abril:
Diumenge de l’Àngel

(Castell de Bellver)

Tel.: 695 959 650
FACEBOOK: avsesveles

INSTAGRAM / TWITTER: @avsesveles
E-MAIL: avsesveles@gmail.com
WEB: www.avsesveles.com

18-21 de juny:
Festes d’Estiu Ses Veles

(Parc Ses Veles)

23 de juny:
Revetla Sant Joan

(Parc de la Mar)


